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As eleições são a forma democrática do povo dizer quem
quer que o governe. É através do voto que as comunidades
expressam os seus sentimentos, a sua realidade, a sua verdade e a sua politica. Sem eleições não existe democracia.
Esta é uma frase feita mas que explana o verdadeiro sentimento da liberdade.
Ver página 2

O Senhor
José da
Conceição

514.563.1211 | aquinta.ca

de

Matosinhos

A milagrosa imagem do Senhor de Matosinhos é, segundo
a tradição, das mais antigas que se veneram em toda a cristandade. Diz-se que esta imagem foi feita por Nicodemo,
testemunha ocular das últimas horas de Jesus, e que por
esta razão é copia fiel do rosto de Cristo.
Ver página 3
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O Convívio de Água de Pau
está de volta em Grande
7 Globos

O

Inspiration

au masculin

de

Ouro

arranque da 24ª edição dos Globos de
Ouro prometeu solenidade. No Coliseu
dos Recreios, em Lisboa, o espetáculo
teve como número de entrada a performance de
quase 50 elementos da Companhia Nacional de
Bailado. Cristina Ferreira foi a anfitriã de uma
noite marcada pela mudança no calendário —
pela primeira vez, a gala aconteceu em setembro e não em maio, como é habitual — e pela
introdução de novas categorias — as de Personalidade do Ano nas áreas de Entretenimento,
Digital, Humor e Jornalismo.
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Governo aprova medidas a aplicar em caso de Brexit sem acordo
Uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo resultará numa cessação imediata dos serviços prestados por parte de entidades sediadas naquele país a investidores
em Portugal, o que constitui por si só um fator de insegurança jurídica no que respeita à
validade e continuidade dos contratos celebrados. Torna-se, pois, necessário aprovar medidas que garantam uma adequada transição”, lê-se num decreto-lei publicado em Diário
da República.
Jornal a voz de portugal, edição de 2 de outubro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Cristiano
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é uma lenda ainda em vida

António Pedro Costa

N

ão tinha o propósito
de falar sobre futebol e do Cristiano
Ronaldo, numa altura em
que ele foi preterido na nomeação do melhor do mundo para a FIFA,
cabendo desta feita o troféu, pela sexta vez,
ao eterno rival, o argentino Lionel Messi.
No entanto, tive a oportunidade de assistir
nas televisões à divulgação de notícias acerca
de uma entrevista ao Cristiano Ronaldo, que
me levam a escrever esta crónica sobre este jogador de futebol, um dos melhores de sempre.
Impressionou-me a atitude humilde deste jogador ao mostrar ao filho mais velho a pensão de Lisboa onde viveu na sua adolescência,
um espaço com casa de banho no fundo do
corredor e um pequeno quarto que partilhou
com um outro companheiro, o que para mim
faz dele um ser humano inspirador que não se
deslumbrou com o etéreo sucesso que ele tem
conhecido.
O filho, incrédulo, não queria acreditar que o
seu pai, uma super estrela de âmbito planetário, tivesse ali vivido naquela acanhada pensão. Por outro lado, a estupefação do menino
ao ver o pai chorar, ao rever pessoas que ali
trabalhavam, marcou seguramente aquele momento e que Cristianinho não esquecerá e lembrará no futuro a atitude humanista do seu pai.
O melhor jogador português de todos os tempos e porque não dizê-lo, o melhor jogador
do mundo, já por 5 vezes nomeado, recordou publicamente as noites em que ia para o
McDonalds com fome. De facto muito mudou
na vida de Cristiano Ronaldo mas que não se
envergonha de ter sido pobre e das provações
por que passou na vida, até chegar aos dias de
hoje. Cristiano recordou as duas empregadas
que lhe davam os hambúrgueres que sobravam,
num agradecimento que comove qualquer um.
E lançou um desafio a quem soubesse do paradeiro da Dona Edna e de uma outra senhora que lá trabalhava, pois gostaria de as rever
para devolver tudo o que lhe deram e para lhes

mostrar gratidão.
De facto, já apareceram algumas pessoas que se arrogam ser as trabalhadoras do
Mc’Donalds, a quem Cristiano Ronaldo pretende obsequiar. É sempre assim, gente que se
quer aproveitar da magnânima oferta do jogador da Juventus.
Outro aspeto que me leva a tirar o chapéu a
este grande jogador, foi quando numa entrevista a um canal inglês lhe mostraram imagens
inéditas com o pai. Naquele momento, Cristiano mostrou a simplicidade e uma grandeza impressionantes, pois perdeu o controlo da emoção e as lágrimas começaram a cair pelo rosto,
quando viu imagens de arquivo do pai que ele
nunca vira. Arrepiante foi o que se passou de
seguida, ao confessar: “O meu pai estava sempre bêbado, nunca consegui ter uma conversa
com ele. Gostava tanto que ele tivesse visto
onde cheguei”.
O conhecido CR7 não limita a sua ação aos
campos de futebol e para além das campanhas
publicitárias que lhe rendem muito dinheiro
e fama, tem-se disponibilizado para pagar os
custos elevados de intervenções cirúrgicas de
crianças, numa demonstração da sua veia solidária, bem como ao concretizar o sonho de
crianças doentes, que desejam conhecê-lo pessoalmente.
Por outra parte, o coração apertou-se ao jogador português no caso do pequeno Erik Ortiz
Cruz, a criança espanhola que sofria de displasia cortical focal, doença que lhe causava até
30 ataques epilépticos por dia. A mãe do pequeno Erik, em lágrimas agradeceu a Cristiano Ronaldo, afirmando que ele iria fazer com
que o seu filho pudesse ser uma criança feliz
e saudável. “Para mim, ele é um anjo”, disse a
espanhola.
Cristiano é rico mas generoso e este não foi a
primeira vez que o craque português doou dinheiro para fins filantrópicos. São vários casos,
uns conhecidos, outros que não vêm a público,
dos apoios que ele tem dado no tratamento de
meninos que lutam contra um cancro.
É um jogador de um talento inusitado mas que
também é fruto de muito trabalho, sendo, por
isso, uma referência mundial, cujas atitudes
são inspiradoras. Quando assisti pela primeira
vez a um jogo dele pela seleção portuguesa, no
estádio do Dragão, contra a Grécia, fiquei siderado pela habilidade daquele jovem jogador
que dava os seus primeiros passos pela equipa
de todos nós.
Por tudo isto e apesar de tudo, Cristiano Ronaldo merece a minha admiração.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966

4242, Boul. st-laurent, suite 204
Montréal, qué., h2W 1Z3

EUA exigem à Síria libertação de “128 mil detidos”
Perto de 128 mil sírios estão submetidos a uma detenção arbitrária. Esta prática é inaceitável e o regime de Assad deve libertá-los”, declarou a diplomata norte-americana Kelly
Craft durante uma reunião mensal do Conselho de Segurança consagrada ao conflito
sírio. Craft defendeu ainda que seja concedido a observadores internacionais o acesso
aos centros de detenção sírios. Desde o início do conflito em 2011, que já provocou mais
de 370.000 mortos, o Presidente sírio procedeu a diversas amnistias de prisioneiros, designadamente em 2014, 2018 e em meados deste mês.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 2 octobre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Pensar Portugal
texto:
jorge correia

C

om as eleições no próximo dia 6 de Outubro, há que pensar
Portugal; há que pensar no
que queremos que este país
seja; há que pensar numa estratégia a longo
prazo; há que exigir, dos políticos e da sociedade em geral, mas sobretudo de nós mesmos
enquanto indivíduos membros desta sociedade.
O longo prazo não é algo que se conjugue com
os interesses partidários e todos os outros que
pululam em torno dos partidos e movimentos
políticos, cuja visão eleitoralista é de tal forma
acentuada que os seus programas eleitorais são
uma amálgama de promessas avulsas sem qualquer nexo estratégico. Ninguém fala, porque a
responsabilidade seria grande demais, de dizer
que a produtividade média nacional de um trabalhador ronda pouco mais do que a metade da
de um trabalhador alemão, isto é, sensivelmente igual em percentagem nos últimos 20 anos!
No entanto o salário médio é superior a alguns
países do leste europeu cujas produtividades já
nos ultrapassaram em relação à alemã! Por outro
lado a precariedade de emprego, principalmente nos mais jovens que só encontram empregos
com contrato a prazo e a auferir uma miséria,
leva a uma sangria de talentos para o exterior.
Neste ínterim temos a gritaria do costume: subam as pensões e subsídios, obriguem a contratar, criem empregos no estado... mas qual o suporte destas medidas face à realidade portuguesa
de curtos recursos, nomeadamente com uma carga fiscal elevadíssima? Na gritaria da carga fiscal
há que dar razão à direita, pois por mais fantasia
com os números eles estão lá; os economistas
associados ao PS que pensam fora das malhas
partidárias sabem-no bem. Nisto não há volta a
dar: há que criar riqueza e sustentar essa criação
para que possa ser distribuída, e não o sentido
inverso. Será que os partidos candidatos respondem a esta questão? Vejamos a resposta a esta
questão por parte da SEDES – Associação para
o Desenvolvimento Económico e Social (sedes.

pt), na análise que fez aos diversos programas
eleitorais: “Nenhum dos programas eleitorais
responde de forma categórica a esta questão
ambicionando um crescimento económico que
coloque Portugal no quartil superior da Europa,
na próxima geração, através de uma estratégia
clara e abrangente.” Chocante e trágico! O principal problema português, a chave de desenvolvimento da nação é completamente olvidada ou
relegada para um plano de insignificância. Como
podem então os políticos quererem aproximar o
eleitorado se eles mesmo, políticos, vivem afastados e alheados da realidade que o país precisa?
Ainda considero razoável que parte da população com as suas responsabilidades pessoais não
possa estar atenta a isto, mas a função de um
político, de líderes na sociedade, é esta mesma:
informar, clarificar, apresentar soluções e liderar os processos! O que vemos é uma infiltração de ideologias baratas e populistas que vivem
de casos e ofertas de migalhas à população, esta
mesma que acaba por confundir benefícios com
incompetência e que depois queixa-se passivamente de tudo que vai mal.
Confesso que é difícil a escolha no próximo dia
6. Há diversos perigos à espreita. Mas o que espero principalmente é que as ideologias obsoletas e a pedinchice barata não cave mais o buraco
em que Portugal se encontra. Não, Portugal não
está bem e se continuamos assim estaremos cada
vez mais na cauda da Europa, senão mesmo na
ponta da cauda. Basta procurar os números. São
públicos. Temos que ser ambiciosos e exigentes.
E se depois do dia 6 os que forem mandatados
para governar o nosso país à beira mar plantado
não corresponderem aos objetivos, sejamos fortes e exigentes para com eles; uma exigência informada, esclarecida, e não uma exigência pueril
de tudo querer sem medir consequências. Há que
pensar Portugal.
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agenda comunitária

PEDIDO DE PASSAPORTE ANGOLANO
E ENCONTRO COM EMBAIXADOR
Convidamos todos angolanos residentes no Canadá a
um encontro com o sector consular de Angola em Washington, Sr. Joaquim do Espírito Santo - Embaixador de
Angola no USA, do 11 ao 13 de outubro de 2019.
Para mais informações: 514 619 5932
Jantar no centro
comunitário do espírito santo
Organiza-se um jantar na sexta-feira 4 de outubro de
2019 no Centro Comunitário do Espírito Santo. A ementa
é: polvo à lagareiro (20) ou bifinhos de peito de frango
com molho de cogumelos (14) acompanhado de uma
sopa, sobremesa e café. São todos bem-vindos!!!
Reservas com José Costa 514-812-7617
Noite das vindimas
O Clube Oriental Português de Montreal organiza sábado, dia 12 de outubro de 2019 a Noite das Vindimas
pelas 19h com uma saborosa ementa: entrada, sopa,
salada, carré de porco, café e sobremesa. Para reservas
514-342-4373
Festa do Halloween
Festa do Halloween organizada pelo grupo folclórico e
Etnográfico Estrelas do Atlântico no dia 26 de outubro
pelas 18h30. Haverá concurso para a melhor fantasia.
E espetáculo surpresa. Contactar com Dauno Ferreira:
514-825-6504.

Claudia Arruda & Armenia Teixeira
advOgadas

arruda teixeira inC.

28, rue notre-dame est, suite 302
montreal, QC, h2y 1B9
info@atlegal.ca
T.: 514 375-2338 F.: 514 375-2339
4999, boul. saint Charles, bur. 102
Pierrefonds, Qc, h9h 3m8
Fax: (514) 624-8632
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Mais de 600 empresas aguardam para aderir ao regime de IVA em Angola
Sílvio Buriti esclareceu, numa conferência de imprensa, em Luanda, que, até 27 de setembro (sexta feira
passada) “estavam aprovados no enquadramento do regime geral do IVA 1010 contribuintes”, estando
ainda a aguardar aprovação outros 619 que passam a beneficiar do reembolso do IVA pago nas compras
de bens e serviços. “Muitos agentes económicos, apercebendo-se das vantagens da introdução do IVA,
aderiram já voluntariamente a este imposto”, salientou o presidente do Conselho de Administração da AGT.
Para poderem aderir voluntariamente a este regime as empresas têm de possuir um ‘software’ de contabilidade validado pela AGT, um contabilista certificado pela respetiva Ordem.
Jornal a voz de portugal, edição de 2 de outubro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Canadá ‘chamado’

a votar

o social-democrata Jagmeet Singh
José Costa e a ecologista Elizabeth May, são os
s eleições quatro principais candidatos que dissão a for- putam o cargo de primeiro-ministro
ma demo- do Canadá e entre os quais os canacrática do povo dianos vão ter de escolher para seu
dizer quem quer governante. Eleito em 2015 com a
que o governe. É promessa de melhorar a classe méatravés do voto dia, Trudeau, de 47 anos é filho do
que as comunidades expressam os ex-primeiro-ministro Pierre Elliott
seus sentimentos, a sua realidade, Trudeau, considerado o “pai da imia sua verdade e a sua politica. Sem gração”. Elliott foi o primeiro-miniseleições não existe democracia. tro que abriu as portas do Canadá ao
Esta é uma frase feita mas que ex- Mundo. Na primeira eleição e mercê
plana o verdadeiro sentimento da do seu apelido, Justin reuniu a maioria dos votos dos canadianos pois
liberdade.
Neste momento o Canadá, tal como esperavam que o filho desse conPortugal, está a passar por esse pro- tinuidade às politicas implementacesso, decorrendo a campanha elei- das pelo pai. Mas não, inicialmente
toral que vai terminar nas urnas de com uma prestação politica muito de
voto, no próximo dia 21 de Outubro. acordo com aquilo que os canadiaO primeiro-ministro do Canadá, Jus- nos pretendem para o seu país, Justin Trudeau, que a 11 de Setembro tin tem vindo a perder terreno, muito
anunciou a dissolução da Câmara por culpa das políticas de restrição
dos Comuns, dando início à campa- que tem vindo a concretizar a todos
nha eleitoral para as eleições legisla- os níveis. Os canadianos, habituativas, é um dos candidatos. Trudeau, dos a viver desafogadamente e sem
que se candidata a um segundo man- preocupações de maior, começam a
dato, teve a aceitação da governa- sentir dificuldades que outrora não
dora geral, Julie Payette, com esta conheciam. Apesar de ser um dos
a dissolver a câmara baixa do Parla- melhores países do Mundo para se
mento, em conformidade com o seu viver, o Canadá de hoje mostra-se
papel de representante da Rainha diferente de outros tempos. Para tal,
tem contribuído as muitas decisões
Isabel II, chefe de Estado.
Para além do liberal Justin Trudeau, que o ex-Governo tem aplicado no
eleito em 2015, concorrem a sufrá- país, nomeadamente a enorme recegio, o conservador Andrew Scheer, ção que mantém de refugiados, em

A

detrimento dos apoios à população
natural. É certo que o compromisso
internacional dos países têm de ser
cumpridos, mas na opinião dos naturais, Justin tem vindo a “exagerar
nas medidas” acabando por prejudicar o seu povo. Longe começam a
ir os tempos em que os canadianos
viam com bons olhos receber os
desprotegidos e os mais carenciados. Recorde-se que o Canadá é um
país de imigrantes e onde reside uma
enorme comunidade portuguesa,
nomeadamente em Toronto e Montreal. Numa primeira fase os refugiados eram um mal menor, hoje e
com os apoios sem conta levados a
cabo pelo ex-Governo e direcionados para estes novos residentes em
terras do Canadá, tudo mudou. Os
contribuintes canadianos começam
a ver as suas regalias desvanecerem-se, os seus direitos diminuírem e a
sua qualidade de vida a ser afetada.
Daí a contestação que começa a reinar entre a comunidade e os seus governantes.
Segundo as sondagens, o primeiro-ministro cessante iniciou a campanha com uma ligeira vantagem sobre o candidato dos conservadores,
Andrew Scheer. Líder do seu partido
desde 2013, Trudeau tem deixado
clara a sua preocupação com o aquecimento global, estabeleceu um imposto nacional sobre o carbono e nacionalizou um oleoduto controverso.
Estas, a juntar a outras medidas que
os canadianos consideram penalizadoras, tem feito com que Trudeau tenha vindo a perder terreno eleitoral
principalmente para o seu principal
adversário Andrew Scheer, líder do
Partido Conservador (direita) que
dirige a sua primeira campanha eleitoral.
O Partido Liberal, do premiê, está
mesmo empatado nas sondagens
com seu principal rival, do Partido
Conservador, com ambos a mostrar
pouco mais de 30% de intenções
de voto. Em 2015, os liberais venceram com 40% dos votos, mas em
momento nenhum, as duas principais siglas parecem ser capazes de
preencher a maioria das cadeiras no

Legislativo.
Andrew Scheer, de 40 anos, deputado do círculo eleitoral de Saskatchewan (oeste) desde há 15 anos,
tornou-se em 2011 o presidente mais
jovem da Câmara dos Comuns.
Conservador em questões fiscais e
sociais, Andrew Scheer considera-se
“realista” e compromete-se a reequilibrar o orçamento do Estado em
cinco anos e a não reabrir o debate
sobre o aborto ou o casamento entre
pessoas do mesmo sexo, ao contrário
das suas declarações anteriores. Três
das muitas medidas que constam do
programa eleitoral dos conservadores e que agradam ao povo canadiano. Aliás, o principal opositor de
Trudeau promete abolir o imposto
federal sobre o carbono, a principal
medida adoptada pelos liberais para
combater o aquecimento global e
substituí-lo por diferentes iniciativas. Andrew Scheer pretende criar
um “corredor de energia” que se estende por todo o Canadá, reservado
para o transporte de petróleo, gás ou
electricidade. Mas nesta corrida para
as legislativas no Canadá, está também Jagmeet Singh, o advogado de
40 anos e líder desde 2017 do Novo
Partido Democrático (NDP). Jagmeet Singh foi eleito deputado de
um subúrbio de Vancouver no início
de 2019 e quer ser o defensor de um
país tolerante, aberto, igualitário e
ecológico.
Outra das candidatas é Elizabeth
May, figura histórica do movimento
ambientalista, tornou-se em 2011 na
primeira deputada dos Verdes na história do Canadá. Nasceu nos Estados
Unidos, mas cresceu em Nova Escócia (leste). Elizabeth May liderou
durante 17 anos uma organização
ambiental, a Sierra Club do Canadá,
antes de assumir a direção do Partido
Verde em 2006.
Aos 65 anos, Elizabeth May fez
do seu partido a terceira formação
com mais assentos no parlamento
de Ottawa. Os dados estão lançados, agora é a vez do povo dizer
de sua justiça através do voto que
continua a ser a maior manifestação de força da liberdade…
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Maduro pede à ONU 200 milhões de dólares para repatriar venezuelanos
Se me derem 200 milhões de dólares, trago todos os venezuelanos do Peru de avião no prazo de um
mês”, disse Nicolás Maduro, em conferência de imprensa. O Presidente da Venezuela dirigiu o pedido
ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, à Alta Comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).
“Coloco 10 ou 15 aviões, de 300 lugares, e trago-os todos. O plano ‘Volta à Pátria’ tem uma limitação,
que é o facto de não termos aviões suficientes para trazer os mais de 100 mil venezuelanos que se
inscreveram para regressar”, adiantou Nicolás Maduro.
Jornal a voz de portugal, edição de 2 de outubro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

O Convívio

de Água de Pau
está de volta em Grande

presente e foi também agredecida pela sua gentileza e amabilidade do seu grupo. Os dois convidados de honra foram Paulo Ricardo Pereira Melo
á muito tempo que este convívio de- presidente da freguesia de Água de Pau e Paulo
sapareceu, acho que a última grande Jorge Ambrósio vice-presidente. Dois jovens que
festa de Água de Pau foi quando os trabalham muito para que a Freguesia de Água de
Amigos de Água de Pau foram Mordomos das Pau seja forte e bem representada.
Grandes Festas do Espírito Santo na Santa No início da festa tivemos a entrada da equipa
Cruz.
que trabalhou muito para que este convívio tivesNa linda sala de Nossa Senhora de Fátima em se sido um grande sucesso. Nesta noite tivemos
Laval organizou-se o convívio de Água de Pau, a oportunidade de ver e apreciar cantores de alta
texto: Sylvio Martins
fotos: humberto cabral

Carneiro: Carta Dominante: o Carro, que significa Sucesso. Amor: Sentir-se-á um pouco apático. Preste mais
atenção ao que o seu coração lhe tem transmitido, não
fique indiferente. Saúde: O seu descontentamento com a
silhueta levá-lo-á a pensar em fazer uma dieta. Dinheiro:
É importante que faça uma análise onde destaque os seus últimos
investimentos, de modo a determinar que rumo dar à sua vida financeira. Aja com prudência e sabedoria. Números da Sorte: 15, 20, 24,
36, 45, 49
Touro: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa
Força, Coragem e Justiça. Amor: Corte com as coisas do
passado. Alimentar paixões antigas só vai fazer com que
se sinta nostálgico e deprimido. Saúde: Cuidado com o
stress. Dinheiro: Tenha atenção ao seu trabalho, pois é
possível que alguém procure desfazer aquilo que lhe levou tanto
tempo a conseguir.
Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29

H

Gémeos: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa
Conclusão. Amor: Alguns contratempos podem pôr em
causa o seu relacionamento amoroso. Mantenha a calma
e não permita que comentários de pessoas maldosas e
invejosas prejudiquem a sua relação. Saúde: É possível
que tenha alguns problemas circulatórios. Dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades e lute por conseguir atingir os seus
objetivos.
Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49
Caranguejo: Carta Dominante: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão. Amor: Um acontecimento
inesperado fará com que se sinta muito querido e desejado pelos seus amigos. Saúde: Seja mais consciencioso e
não coma em demasia pois, para além de engordar, pode
correr o risco de sofrer de colesterol e problemas cardiovasculares.
Dinheiro: Durante este período poderá andar mais nervoso do que o
habitual, pois terá uma certa dificuldade em cumprir os seus compromissos. Contudo poderá ver a sua situação melhorar. Números da
Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36
Leão: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/
Falha. Amor: Não se iniba de demonstrar o tamanho do
seu amor, contudo evite ser demasiado exigente com o seu
parceiro. Saúde: Concentre a sua atenção e energia na
cura de um problema de saúde. Dinheiro: O laço que mantém com o seu atual emprego vai fazer com que tenha de fazer uma
escolha difícil. Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39
Virgem: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa
Realização. Amor: Passará momentos muito felizes junto
da sua família. Aproveite para passear e fazer programas
diferentes e divertidos. Saúde: É possível que uma corrente de ar lhe provoque uma constipação. Dinheiro: Grandes
oportunidades esperam por si. Saiba aproveitá-las!
Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38
Balança: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa
Avareza. Amor: Andará um pouco frio e distante. Saúde:
Sentirá muita vitalidade. Aproveite para se inscrever numa
modalidade desportiva. Dinheiro: O seu poder de iniciativa
vai ser notado pelo seu superior hierárquico que o saberá
recompensar da melhor forma. Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48
Escorpião: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Poderá voltar a
sentir-se apaixonado. Saúde: A sua família poderá requisitar tanto a sua presença que irá sentir-se esgotado e sem
energia. Apoie os seus entes queridos mas pense também
um pouco mais no seu bem-estar. Dinheiro: Período muito favorecido,
contudo não coloque em risco a sua estabilidade financeira. Números
da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43
Sagitário: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa
Ganho. Amor: Não crie barreiras entre si e um amigo muito
querido. Um pequeno desentendimento poderá fazer com
que ponha em risco uma amizade de longa data. Saúde:
Deve consultar o seu médico de modo a aconselhá-lo sobre as melhores formas de prevenir uma alergia. Dinheiro: Um colega de trabalho pode dificultar-lhe a vida ao falar com o seu chefe,
no sentido de ficar com uma tarefa que lhe tinha sido atribuída a si.
Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

sábado, 28 de setembro de 2019. E, é bom de ver e
sentir a jóia de ser Pauense, tal como o presidente
disse muito bem, quer seja continental, madeirense ou de outro lugar de Portugal, são todos Pauense nesta noite. O presidente deste convívio é o Sr.

Capricórnio: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Procure entender
os atos da sua cara-metade. Lembre-se que nem todas as
pessoas são iguais e que deve aceitar a pessoa amada tal
como ela é. Saúde: Evite comer alimentos demasiado pesados pois a tendência é para digestões difíceis. Dinheiro: Período
favorável a iniciar um curso de formação profissional. Vá em frente,
aposte em si mesmo. Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39
Aquário: Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade. Amor: Tenha cuidado para não magoar o
seu par numa discussão insignificante e sem fundamento.
Saúde: Tendência para a depressão, combata-a tendo
pensamentos mais otimistas. Dinheiro: Poderá ter dificuldade em fazer-se ouvir numa importante reunião de negócios. Não
desista perante as dificuldades.
Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39
Peixes: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda
de Oportunidades. Amor: Um amigo muito querido pode
precisar da sua ajuda. Esteja disponível e seja um bom
ouvinte. Saúde: Poderá notar algum cansaço fora do vulgar. Dinheiro: Período muito favorável no setor financeiro.
Invista nesta área. Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

José Costa. Os homenageados bem merecidos da
noite foram Armando Loureiro e Armando Arruda. Roberto Medeiro não pôde vir mas será entrega uma placa em sua honra. Também a presidente
do Convívio de Água de Pau de Toronto esteve

categoria, tal como Jennifer Machado, Elizabeth Machado, Sylvie Pimentel, Eduíno Machado,
Duarte Froias, Vanessa Sousa, Eddy Sousa e sem
esquecer Alex Moreira e DJ XMEN. Todos cantaram em grande e surpreenderam-nos com lindas
canções para todos os gostos. O jantar foi muito
bom e bem servido pelo Rancho Folclórico e Etnográfico Português de Montreal. Esta “primeira
edição” foi realmente para arrebentar com tudo o
que era bom. Muitos ficaram surpreendidos que
a sala estava ainda bastante cheia mesmo até às
duas da manhã. Em resumo, foi um sucesso de
ponto a ponto e a direção está de parabéns. Agora estamos à espera da segunda edição...

Candidato do Nós, Cidadãos! anuncia reunião com PR após legislativas
Terei uma próxima reunião no fim das eleições legislativas com o Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa”, revelou Orlando Cruz à agência Lusa, contando que também vai
pedir uma audiência com “o futuro primeiro-ministro”. O antigo militante do CDS-PP disse ainda que a Presidência da República ficou de lhe enviar um ‘mail’ para marcar o dia da reunião,
após dialogar com um dos assessores de imprensa. “Ficaram de enviar um ‘mail’ para marcar
o dia”, referiu o também diretor da Rádio Alfa 1 (Porto), assinalando que a reunião de hoje com
um dos assessores “foi muito vantajosa”.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 2 octobre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Inspiration

au masculin

-Guy Thivierge, Martin Lampron, Bruno Torres,
Anoulith Sintharaphone, Francis Charron, Justin
Kingsley, Alexandre Gariépy, Marc Dumaine,
inspiração de uma pes- Cédric Gopala-Côté, Robert Savoie, Alain Mésoa vem por época e a
visão é outra. Através
dos anos tive a oportunidade
de encontrar várias pessoas
importantes da nossa societexto: Sylvio
Martins

A

dade.
E,... de repente tudo muda, uma profissional de
fotografia que chama-se Karyne Plouffe escreveu há pouco tempo um livro bastante interessante sobre alguns homens do Quebeque e que
a inspiraram para que ela escrevesse sobre eles.
38 homens foram apresentados, alguns bem conhecidos, outros para nós os conhecer: Gilles
Vigneault, Philippe Laprise, Alexandre Despatie,
Christian Marc Gendron,
Sébastien Jacques, Patrick
Côté, Étienne Boulay, Daniel Germain, Emmanuel
Auger, Paul Sarasin, Christian Genest, Pierre-Olivier
Leboeuf, Stéphane Bélanger, Benny Brown, Martin
Dutou, David Malenfant,
Paul Larocque, François-
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nard, Dr Richard Payne, Sam Rhoads, Ludovic
Bréant, Guy Michaud, Michel Huot, Stefan Figliuzzi, Robin Bérubé, Paul Pyronnet, Ray Junior
Courtemanche, Louis Lalonde.

Em breve, Karyne vive uma vida bem cheia com
muitos extremos como a pobreza ou um ambiente
de vida mais fácil, no íntimo ao reconhecimento,
do empregado ao empreendedor. Neste livro onde
há 38 homens e empreendedores inspiradores que
contam a sua história mas vão puder ver que dentro deste livro há um português. Bruno Torres é
um luso-canadiano que adora as suas raízes e a
sua cultura. Há pouco tempo comecei a trabalhar
em alguns projetos com ele e senti que ele é um
homem com uma grande história.
Vão poder ler a sua história neste livro...
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Crise do lixo faz triplicar pedidos para exterminar ratos em Roma
Roma, a Cidade Eterna, continua a debater-se com uma crise de lixo que não parece ter
fim à vista. Os problemas com a gestão do lixo persistem, o lixo acumula-se nas ruas - a
exceção é o centro da capital italiana - e os habitantes enfrentam infestações de ratos,
mas também de baratas e outros insetos. A Anaci, a associação nacional de administradores de condominíos, disse que recebeu 12 mil pedidos de extermínio de ratos entre
os meses de maio e setembro. O triplo da média habitual, que costuma rondar os quatro
mil pedidos de extermínio nestes meses.
Jornal a voz de portugal, edição de 2 de outubro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

O Senhor

de

Matosinhos
perna direita até ao joelho e a esquerda até à canela,

texto:
josé da conceição

A

milagrosa imagem do
Senhor de Matosinhos
é, segundo a tradição,
das mais antigas que se veneram em toda a cristandade.
Diz-se que esta imagem foi feita por Nicodemo,
testemunha ocular das últimas horas de Jesus, e
que por esta razão é copia fiel do rosto de Cristo.
Segundo a mesma tradição, Nicodemo teria esculpido mais quatro imagens, hoje veneradas em
vários locais do mundo, sendo a do Senhor de
Matosinhos não só a primeira mas também a mais
perfeita. Nicodemo assistiu aos tormentos de Jesus e, depois da morte na Cruz, auxiliou José de
Arimateia a descer o corpo. Juntos embalsamaram
Cristo e depositaram-no no túmulo. José de Arimateia teria recolhido o sangue de Jesus no Graal e
Nicodemo os instrumentos da Paixão, conservando em seu poder, por muito tempo, o sudário em
que ficou gravada a imagem de Jesus. A imagem de
Matosinhos é oca no tronco, porque, diz a tradição,
aí escondeu Nicodemo os instrumentos da Paixão.
Realmente, os estudiosos da questão dizem que se
reparar bem, as costas são anteparadas de uma tela
fina que se confunde com a matéria de que é feita
a imagem, tela esta tão bem preparada que tem resistido à corrupção dos tempos. O mesmo material
forma a toalha com que foi envolvido o corpo da
imagem. A toalha, que desce da cintura cobrindo a

está tão ligada ao corpo que parece ter sido esculpida na mesma madeira daquele.
Nicodemo sobreviveu a Cristo muitos anos e
sabe-se ter sido perseguido pelos judeus, que, em
determinada altura, lhe confiscaram todos os bens.
As perseguições aos cristãos de então correspondiam a igual perseguição às imagens e objetos por
eles considerados sagrados. Por isso muitas foram
escondidas em subterrâneos ou simplesmente atiradas ao mar para se salvarem das fogueiras a que
estavam votadas. Conta-se então que, tendo Nicodemo feito aquela a que depois se chamou Senhor
de Matosinhos, a atirou à água para a livrar de perseguições. Desceu ao porto de Job, que fica nas
costas da Judeia, no Mediterrâneo, e lançou-a ao
mar. A imagem atravessou-o de nascente a poente,
passou o estreito de Gibraltar e, já no Atlântico, rumou para norte, aportando por fim à praia de Matosinhos. Nesta viagem, porém, a imagem de Cristo
perdeu um braço. As populações, que então lhe erigiram, em Bouças, um templo, pouco se importaram com o pormenor e passaram a venerá-la sob a
designação de Nosso Senhor de Bouças, pois desde
logo lhe foram imputados vários milagres. Durante
cerca de cinquenta anos, a bela imagem de Cristo
agonizante na Cruz, com um olho meio aberto sobre a humanidade e o outro fitando o Céu, apelando
a seu pai a salvação do Mundo, foi venerada sem
o braço. Diz-se, porém que andava um dia na praia
de Matosinhos uma mulherzinha a apanhar destroços trazidos pelo mar, para alimentar o seu lume, e

viu um objecto que lhe pareceu óptimo para o efeito. Pegou nele, meteu-o no cabaz juntamente com
os outros bocados de madeira e voltou para casa.
Chegada a casa, ateou a lareira e deitou-lhe dentro
o que lhe parecia ser um bocado de lenha. Mas o
cavaco saltou para fora do lume. Insistiu a mulher
e, tantas vezes quantas ela ali o deitou, o bocado
saltava para fora. Esta mulherzinha tinha uma filha
que nascera muda, segundo conta a lenda. Olhando
para a criança, que fazia gestos aflitivos e abria a
boca como quem quer forçosamente dizer qualquer
coisa, a mulher, assombrada, ouviu-a dizer: ---Ó
minha mãe, não teime em deitar isso ao lume! Olhe
que é o braço do Nosso Senhor De Bouças! Atónita e amedrontada, por ouvir assim falar a filha,
que nunca dissera uma palavra, e por ver a acha
saltando da lareira, a mulher saiu de casa gritando que lhe acudissem. Vieram as vizinhas, às quais
ela contou o que se passara, e, pegando respeitosamente no destroço achado na praia, foram à igreja
ver se o que a rapariga dissera era verdade. E, ante
o assombro de todos, o braço ficou tão ajustado à
imagem que nunca mais ninguém pôde saber qual
deles alguma vez lhe faltara. Assim acaba a lenda
do Senhor de Matosinhos, primeiramente chamado
Senhor de Bouças. No século XVI a imagem feita
por Nicodemo foi mudada para Matosinhos, onde
lhe construíram um templo maior e mais imponente, apropriado às enormes romarias que há séculos
lhe fazem e de tamanho mais condigno às ofertas
que lhe trazem em agradecimento das graças concedidas.
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Justin Bieber partilha primeiras fotos do casamento
Esta segunda-feira, dia 30, ficará para sempre marcada na vida de Justin Bieber e
da sua companheira, Hailey Bieber. O casal teve a sua segunda cerimónia de casamento, de caráter religioso, que contou com a presença de mais de 150 convidados,
nomeadamente, os familiares e amigos mais próximos. Ora hoje, o cantor já começou
a partilhar as tão aguardadas fotos do evento. Na legenda das mesmas na sua conta
de Instagram, Bieber elogia a mulher referindo que Hailey é “fogo”.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 2 octobre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Novidades no trabalho, pensões
O que outubro traz de novo...
notícias ao minuto

O

utubro traz novidades que vêm mexer
com a vida dos portugueses. Desde o
novo Código do Trabalho, passando
pelo fator de sustentabilidade das pensões até
ao alargamento da prestação social que entrou
em vigor ontem.
1. Alterações ao Código do Trabalho
O alargamento do período experimental para jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração ou a redução da duração
dos contratos a termo são algumas das novas medidas que entram em vigor esta terça-feira, com o
novo Código do Trabalho.
2. Novo regime de flexibilização à pensão
Os trabalhadores do privado e os funcionários públicos podem reformar-se, a partir de hoje, aos 60
anos sem o corte de 14,7% do fator de sustentabilidade desde que tenham, nessa idade, pelo menos

40 anos de contribuições. E mais: “A partir deste
mês, o novo regime entra numa segunda fase para
os beneficiários da segurança social e é alargado
aos subscritores da Caixa Geral de Aposentações,
com 60 anos de idade e 40 anos de carreira, cujas
pensões tenham data de início a partir desta data”.
3. Prestação Social para a Inclusão alargada
às crianças e jovens até aos 18
Também a partir desta terça-feira, a Prestação
Social para a Inclusão (PSI) é alargada às crianças
e jovens até aos 18 anos que tenham uma deficiência que lhes confira um grau de incapacidade
igual ou superior a 60%.
4. Prazo para pagar IVA alargado em cinco
dias a partir de hoje
O alargamento em cinco dias do prazo para pagar o IVA e a eliminação de garantia para dívidas
de IRS e IRC, até 5.000 e 10.000, respetivamente,
entram hoje em vigor. A lei em causa, publicada
em Diário da República em 18 de setembro, que
altera diversos códigos fiscais, foi promulgada em
agosto pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O diploma procede a um conjunto de alterações a vários códigos fiscais, onde se
inclui o alargamento do prazo de pagamento do
IVA em cinco dias, permitindo assim aos agentes
económicos a opção pelo débito direto, à semelhança do que já acontece com outros impostos, e
aos contribuintes abrangidos pelo regime mensal
entregar o imposto até ao dia 15 do segundo mês
seguinte ao que respeitam as operações.
5. Tarifa do gás natural desce 50¢
A tarifa do gás natural no mercado regulado desce 2,2%, ou 50 cêntimos, na fatura mensal a partir de hoje e até 30 de setembro do próximo ano.
Uma diretiva da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), publicada, em julho, em

e

Diário da República, estabeleceu os preços de gás
natural para 2019-2020, que tinham sido aprovados pelo regulador no final de maio.
6. Primeira Lei de Bases da Habitação
A primeira Lei de Bases da Habitação em Portugal entra hoje em vigor, mas as medidas de impacto financeiro aguardam pela aprovação do Orçamento do Estado de 2020. Entre as medidas que
compõem a Lei de Bases, destaca-se a criação do
Programa Nacional de Habitação e da Carta Municipal de Habitação, assim como a proteção no
despejo e a integração do direito à habitação nas
políticas de erradicação de pessoas em condição
de sem-abrigo.
7. Em vigor lei que penaliza senhorios que

Seg. Social:

cessem contratos antes do prazo
A alteração ao Código do IRS que pretende penalizar os senhorios que beneficiem de uma taxa
reduzida deste imposto e cessem o contrato de
arrendamento antes do fim do prazo entra em
vigor. Desde o início deste ano que está prevista uma redução da taxa do IRS para os senhorios
que aceitam fazer contratos de arrendamento de
duração igual ou superior a dois anos, sendo este
desagravamento fiscal tanto maior quanto mais
longo for o prazo do contrato. Com esta medida
pretendeu-se dar maior estabilidade aos inquilinos, oferecendo-se aos senhorios um desconto no
IRS face à taxa de 28% existente aplicável a quem
opta por sujeitar os rendimentos da renda.
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Netflix anuncia quarta temporada de ‘Stranger Things’
A Netflix anunciou o que os fãs de ‘Stranger Things’ já esperavam. A série vai ter uma quarta
temporada, revelou a plataforma de streaming esta segunda-feira. A confirmação oficial de mais
uma temporada foi acompanhada de um teaser trailer cujo principal destaque é a frase “Já não
estamos em Hawkins”, uma novidade sobre o rumo que a ação de ‘Stranger Things’ poderá ter
a partir desta quarta temporada. Para além de ter sido anunciada esta nova temporada, a Netflix
também afirmou ter estabelecido um acordo de vários anos com os criadores da série, os irmãos
Duffer, que visa novos projetos, avança o IGN. Não há data para a estreia da 4ª temporada.
Jornal a voz de portugal, edição de 2 de outubro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Globos de Ouro: os vencedores, o aplauso para
Fernanda Montenegro e o regresso de Bárbara Guimarães
texto: Mauro Gonçalves

Observador
O cinema inaugurou o contador de prémios,
não sem antes a plateia ouvir Sérgio Praia, na
sua versão de António Variações, a interpretar
o tema “Estou Além”. Na sétima arte, Carloto
Cotta ficou com a estatueta de Melhor Ator. Já
“Raiva”, de Sérgio Tréfaut, foi considerado o
Melhor Filme, segundo o grupo de notáveis que,

Quero agradecer publicamente
ao XAMÃ INDIANO porque, graças ao PROSPERITY RITUAL
que ele me fez, voltei a ser um
homem de sucesso. Desde tenra idade eu estava indo bem nos
negócios, mas ultimamente eu
tive muitos obstáculos e dificuldades que não me permitiram
realizar meus projetos. Toda as vezes que eu fechava um bom negócio, sempre havia alguma coisa que impedia de avançar, até que eu cheguei ao
XAMã e ele ABRIU O MEU CAMINHO. Graças a
ele minha vida mudou e eu sou novamente um homem próspero. ANTÓNIO SANTOS

edição após edição, delibera os destinatários dos
prémios. Pelo desempenho nesse mesmo filme,
Isabel Ruth venceu o Globo de Ouro de Melhor
Atriz. Aos 79 anos, a veterana do cinema e do
teatro português recordou o início da carreira, ao
mesmo tempo que saudou uma nova geração de
estrelas femininas. O irlandês Gavin James foi a
grande atração internacional da noite. Entoou o
sucesso “Always” e abriu caminho para o globo de moda, o único depois de esta área ter sido
reduzida de três para apenas um prémio. Sara
Sampaio ficou como Personalidade do Ano e
teve oportunidade de agradecer através de uma
mensagem previamente gravada. Seguiram-se
as categorias musicais. Os Capitão Fausto foram
premiados como Melhor Intérprete (onde também Conan Osíris estava nomeado), enquanto
o tema “A Vida Toda” valeu a Carolina Deslandes o Globo de Ouro de Melhor Música. Quem
também subiu ao palco para receber um globo
foi Mariza, a quem coube, assim, inaugurar uma
nova categoria dos prémios da SIC, a de Melhor
Espetáculo ao Vivo. Para trás, ficaram outros
quatro nomeados ao prémio, por sinal, quatro homens — Agir, António Zambujo, Miguel Araújo
e Tiago Bettencourt.
O Prémio Revelação foi para o futebolista João

Procurei ajuda com tantas
pessoas erradas que só se
aproveitaram da minha tristeza
e dos meus problemas. Como
último recurso, decidi visitar o
PODEROSO XAMÃ INDIANO
e, logo na primeira consulta,
mostrou-me através de um espelho a razão pela qual meu
marido me deixara por uma mulher mais jovem
do que eu. Ela estava manipulando-o através de
um boneco de vodu para controlá-lo. Agradeço a
DEUS por me enviar o XAMÃ INDIANO porque
graças à libertação do meu marido, hoje estamos
mais unidos do que nunca. MARIA DE FÁTIMA

Félix, que partilhava a indicação com as atrizes
Isabela Valadeiro e Alba Baptista, Conan Osíris e
o comediante Pedro Teixeira da Mota. Mais uma
vez, o vencedor não esteve presente, mas discur-

sou à distância através de um vídeo.
Na reta final da cerimónia, foi a própria anfitriã
a subir ao palco para se sagrar Personalidade do
Ano na área de entretenimento. Daniela Ruah, Filomena Cautela, Vasco Palmeirim e Diana Chaves também estavam nomeados, mas foi Cristina
Ferreira, que há um ano estava a trocar a TVI pela
SIC, quem ficou com o Globo de Ouro. No discurso, a apresentadora começou por admitir um
desconforto inicial perante a possibilidade de ganhar numa das categorias a prémio na cerimónia.

Por mais de 10 anos sofri
de dor nas pernas e na
coluna após um acidente que tive quando era
muito jovem. Eu visitei
muitos médicos e especialistas, mas ninguém
conseguiu me curar, fiz
fisioterapia por meses,
mas as dores persistiram
até que um amigo me
recomendou ao XAMÃ
INDIANO e, através de
CERIMÓNIAS DE CURA E ERVAS INDIANAS,
consegui me curar. Hoje me sinto muito saudável
e abençoada.
ROSA SOUZA

Gui a do consumidor
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O guia comercial da comunidade portuguesa em Montreal
é um espaço informativo para a vossa empresa

Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 2 octobre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !
Agências de viagens

Contabilista

Importadores

agência

Algarve

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638
sempre mais perto de si
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
Equinox Outremont
Voyage Tagus

Mercearias

Monumentos

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

Notários

Dentista

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

JES RENOVATIONS
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
Eletricidade

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808

Eduardo Dias
4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

steven ou Élias
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

Gilberto

2035 Bélanger E., H2G1C1
438-387-8990
São Miguel
Waldman

Renovações

importadores de
Produtos do mar
5468 Jean-Talon E., H1S1L6

Tel.: 438 476-8459

Seguros

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha,
chão de madeira (bois franc),
problemas de canalização e
esgotos, e muito mais...

Peixarias

Miguel
514.835.8405
Fernando
514.944.5102
info@beiranova.ca

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797
Seguros / Financeiros

especialista em
Renovações
ligeiras

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
Importadores

JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa especializada em
renovações gerais.
Orçamento gratuito

Padarias

Solution Atech
514.383.7767
Força Electrique
514.972.0995
MDS Électrotechnic inc. 450.963.0836

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

Restaurantes

Tel.: 514-575-9605

514.849.8591
514.844.3307

Agências funerárias

Renovações

T.: 514.668.6281

Tony

- Investimentos - REER -CELI

Paulo F. Gonçalves
Tel.: 514 884.0522

Restaurantes

514.274.8553
514.849.9696

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida
Plano Poupança
- Reforma

Informe-se
sobre os
nossos preços
a partir de 20$
por semana

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

Receita do chefe ribeiro

9 3

Caldeirada de safio

5

1

1 9
6 5
9 5 1
8
8

2
9
4 6 7
9 2
1 5
8

7

1

5

5 9

CUPão de assinatura

Uma caldeirada é uma forma simples e rápida de juntar peixe, batatas, tomates e pimentos
no mesmo prato. Uma óptima receita para o dia-a-dia.
ingredientes:
600 g safio; 480 g batatas
150 g pimento verde
qb hortelã; 2 tomates
4 c. de sopa azeite
80 ml vinho branco
1 c. de sobremesa sal
120 g cebola, 4 dentes de
alho; 200 g amêijoas.

preparação: 1. Corte o safio em postas uniformes (depois de lavado e amanhado). Corte
a cebola, os pimentos, o tomate e as batatas em rodelas. 2. Coloque as amêijoas no fundo do
tacho e disponha, sobre elas, uma camada de batatas em rodelas salpicando com sal grosso.
Junte algumas rodelas de tomate, cebola, pimentos e alho laminado, reservando uma parte
para uso posterior. 3. Adicione as restantes batatas em rodelas e, em seguida, as postas de
safio.Tape o peixe com a restante cebola, pimento e tomate e junte a hortelã da ribeira. Regue
com azeite e vinho branco, e polvilhe com 1 colher de chá de sal grosso. Tape e deixe cozinhar
lentamente, com o lume no mínimo, cerca de 30 minutos.
4. Sirva imediatamente.

Quero ser assinante do Jornal A Voz de Portugal,
pelo que agradeço me enviem o jornal.
NOME:
ENDEREÇO:

APT.:

CIDADE|PROVÍNCIA
Tel.:

Código Postal:

Tipo de cartão:
#:

-

Visa
-

Mastercard
-

Amex
| exp:

/

Recortar e enviar para : A Voz de Portugal
4231-B Boul. St Laurent
Montreal, Qc, H2W 1Z4

* Preço de assinatura anual: Canadá: 175$+Tx | EUA:230$+Tx | Mundo: 310$+Tx
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O Google completou 21 anos
Festejou-se o aniversário do Google no dia 27 de setembro, já percebeu que foi uma data
especial para a tecnológica de Mountain View. O motor de busca teve um Doodle especial
que celebra os 21 anos desde que os fundadores da empresa “publicaram um ‘paper’ sobre o lançamento de um protótipo de um ‘motor de busca de grande escala’. “Escolhemos
o nome dos nossos sistema, Google, porque é uma forma comum de soletrar googol, ou
10100 e encaixa bem no nosso objetivo de construir motores de busca de grande escala”,
escreveram na altura os dois fundadores Sergey Brin e Larry Page.
Jornal a voz de portugal, edição de 2 de outubro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

44º Aniversário

do

Senhor Padre Adam

A missa solene em ação de graças pelo dom da sul Geral do Brasil, Embaixador Ruben Gama
Antero branco
vida do Padre Adam, que a presídio, foi conce- e sua respetiva família. Sr. Padre Adam tomou
omingo passado a lebrada pelos padres Luciano, Mathieu e Clécio. posse desta Missão no primeiro de Setembro de
comunidade de San- Contou ainda com o seminarista Quang, do Verbo
ta Cruz reuniu-se no Divino. Padre Adam, visivelmente emocionado,
Salão Nobre para celebrar o agradeceu a presença dos numerosos paroquianos
quadragésimo quarto aniver- que participaram na missa festiva e no almoço
sário do Sr. Padre Adam, res- partilhado que contou igualmente com a presença
de alguns dignitários, nomeadamente o Sr. Cônponsável da Missão.

D

2018 e é o segundo aniversário de nascimento que
celebra connosco. Durante o almoço celebrámos
igualmente o aniversário do amigo Tony Cunha.
Desde a sua chegada a Montreal nem tudo foram rosas. Herdou uma polémica que o marcou

profundamente. Sem culpa da controvérsia foi caluniado, maltratado, chamado de todos os nomes
possíveis e imaginários, inclusivamente de Hitler.
Nunca replicou, sofrendo em silêncio. Esse silêncio que muitas vezes fala mais do que as palavras.
Hoje é um homem mais feliz, porque a comunidade uniu-se para o apoiar e lhe dar todo a ajuda

que merece. Apesar de todas tempestades, de todos os tropeços, de todas as lágrimas, acredita que
o futuro virá mais risonho.
A Voz de Portugal deseja as maiores das felicidades ao líder da comunidade de Santa Cruz
e muito sucesso nos seus projetos.

13

pequenos anúncios
Uma escolha certa | tel.: 514-299-1593

Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 2 octobre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

EMPREGOS

PAVÉ BOISBRIAND

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”.
Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar no
betão e finalização de piscina.

Nora: 450-628-5472

Precisa-se de empregados em “Pavé-uni” com
experiência. Salário segundo a experiência.

Frank: 514-830-8940

Terrassement

Terra-Nova
Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e
operador de escavadora com licença
de condução de classe 1 ou 3.
Salário competitivo.

Roberto: 514-992-1586
Precisa-se de empregado de balcão
a tempo parcial durante a semana
e fins de semana.
Padaria Coimbra
514-844-0223
Precisa-se de padeiro com experiência para a
Padaria Lajeunesse. Muito bom salário.

Patricia: 514-814-0362

Procura-se profissional para fazer sapatos sob medida,
para trabalhar na vila de Québec, numa empresa reconhecida na área. Os candidatos devem ter experiência e
saber falar inglês ou francês.
Contactar Sandra: 514-999-0801
ou por email sandra@marchildon.com
Companhia em paisagismo está à procura de
empregados com ou sem experiência
com carta de condução.
514-242-7649
Precisa-se de empregados em “Pavé-uni” com
experiência. Salário segundo a experiência.

Frank: 514-830-8940

Companhia bem estabelecida está a
procura de um bate-chapa “débosseleur”
com experiência e um avaliador
“estimateur”. Salário bastante interessante.
514-337-0690
Precisa-se de homens para trabalhar na limpeza com
experiência, de preferência com referência.
Altino Botelho: 514-327-5200

casal da semana

empregos

Precisa-se de homem para ajudante para
instalação de alumínio. Tel:514-362-1300

Jardim de infância “Garderie”
está a procura de um
cozinheiro para fazer almoço,
refeição ligeira para
70 crianças e um
pouco de limpeza.
514-729-3336
Companhia especializada em renovações de casa
precisa de homens com ou sem experiência,
Trabalho durante todo o ano.
514-952-0004

Café central
Precisa-se de um lava-pratos e
ajudante de cozinha.
carlos: 514-927-8561

urgente

Companhia precisa de senhoras
para fazer limpeza de uma casa
a tempo inteiro das 11h às 19h
todos os dias. Deve falar francês
ou inglês. Muito bom salário.

Elisa
514-344-0099

Altapex Construction Corporation possui
uma posição em tempo inteiro
como Contabilista, com
um mínimo de 5 a 7 anos de experiência.
Suas responsabilidades incluem:
- Contas a pagar, contas a receber e folha de pagamento
- reconciliação bancária
- Preparar demonstrações financeiras trimestrais
- Preparar relatórios de fluxo de caixa
- Preparar relatórios mensais GST / QST
- Preparar e redigir pedidos contratuais,
- Trabalho Administrativo Geral, Arquivamento e Outros
- Conhecimento prático do Sage 300 Construction &
Real Estate Cost Accounting System
- Fluente em inglês e francês
- Salário a ser discutido
- Emprego imediato para o candidato certo
emprego imediato para o candidato certo

Enviar CV por correio eletrónico

cdonofrio@altapex.com
Precisa-se de padeiro com experiência para a
Padaria Lajeunesse. Muito bom salário.

Patricia: 514-814-0362

Precisa-se de um gerente de casa ou governanta para
uma casa situada no centro da cidade de Montreal,
17$/h das 11h às 19h, deve ter uma licença de condução
e deve falar inglês. Para mais informações contactar por
email: lilasara2015@gmail.com

encontros

Bodas de Platina - Toda a equipa administrativa e os colaboradores do jornal A Voz de Portugal deseja ao nosso fotógrafo, Humberto Cabral
e à sua esposa, um Feliz Aniversário. 45 anos é
uma data especial, neste dia que é só vosso, espero que vocês festejem em grande. Parabéns.

Homem de boa idade e respeitoso
está à procura de uma senhora de
mais ou menos 60 anos
para uma linda vida juntos.

Francisco
450-669-4885

necrologia

CASSMAR ROSA
† MARIA CLARA
1922 - 2019
Faleceu em Montreal, no dia
22 de setembro de 2019, com
97 anos de idade, a senhora
Maria Clara Cassmar Rosa
natural de Lisboa, Portugal,
esposa do já falecido senhor
Francisco Rosa, “Antigo amigo
canalizador da comunidade”.
Deixa na dor seu filhos
Carlos (Júlia), Álvaro (Lina),
filha Mariette. Seus netos/
as Jeffrey, Jennifer, Marlene,
Lesley,
Jayson,
Daniel,
Ricky, Stephanie e Sabrina.
Bisnetos/ as Adriana, Hailey,
Dylan, Marcus, Edouard,
Nicolas, Sofia. Sobrinhos/as,
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
4231 Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório teve lugar quinta-feira, 26 de setembro de
2019 das 18h às 22h e o funeral teve lugar sexta-feira,
27 de setembro de 2019 às 10h na igreja Santa Cruz.
Foi sepultada no Cemitério Côtes-des-neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas a
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem
na dor. Bem haja.

†

JOSÉ DA SILVA AZEVEDO
1950 - 2019

José Maria Da Silva Azevedo,
faleceu no passado dia 22 de
setembro de 2019, depois de
uma corajosa luta de vários
anos contra um cancro. Deixa na dor sua companheira
de longos anos Marie Rose
Matton, bem como a sua
mãe Maria Amélia da Silva
Azevedo, viúva de Franklin
Azevedo, residentes em Labrador City e seus irmãos
Franklin Azevedo, Maria
da Conceição Gonçalves
e Manuel Azevedo, assim
como os seus sobrinhos, primos e restante familiares.
O seu corpo repousará na agência funerária La Maison
Darche Services funéraires, situada no 7679 Boul. Taschereau em Brossard. O velório será sábado, 5 de outubro, das 19h às 21h e no domingo das 11h às 15h30.
A família vem por este meio agradecer a todas a
pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem
na dor. Bem haja.

7 diferenças
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Ténis: João Sousa eliminado no torneio de Tóquio
O tenista português João Sousa foi eliminado esta segunda-feira, na estreia no torneio de
ténis de Tóquio, depois de perder com o japonês Yoshihito Nishioka. Na primeira eliminatória
na prova da categoria ATP 500, Sousa foi eliminado pelos parciais de 7-5 e 6-3, após uma
hora e 28 minutos. Frente ao 77.º classificado do ranking, o português parecia bem encaminhado para conquistar o primeiro set, quando obteve a primeira quebra de serviço, servindo
com o resultado favorável em 5-4 para fechar o parcial, mas permitiu que Nishioka vencesse
os três jogos seguintes e se impusesse por 7-5.
Jornal a voz de portugal, edição de 2 de outubro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

F1: Lewis Hamilton Surpreendem
Hélder dias

L

ewis Hamilton e a
Mercedes aproveitando-se de uma reviravolta na estratégia da Ferrari volta às vitórias na F1,
deixando para trás uma série
de vitórias da Scuderia.
O líder do campeonato, Lewis Hamilton, venceu o Grande Prémio da Rússia, a sua 82ª vitória em carreira, depois de ter largado da segunda

a

posição, mas foi superado por Sebastian Vettel
antes da primeira curva enquanto o alemão aproveitava um espaço concedido pelo pole position
Charles Leclerc, como parte da estratégia da Ferrari. Depois de algumas voltas, Leclerc reivindicou a sua posição pelo rádio da equipa. “Eu fiz o
combinado, está na hora de devolver a minha posição”. Vettel não concedeu e alegou que o monegasco “não estava próximo o suficiente”. As
posições mantiveram-se até às paragens nas boxes quando a Ferrari chamou Leclerc primeiro,
para que reassumisse a posição que lhe pertencia

Ferrari

e ao mesmo tempo a liderança na corrida. Leclerc parou e voltou atrás das Mercedes, com a
equipa alemã em estratégia diferente largando de
macios, enquanto Vettel ficou na pista algumas
voltas mais. logo após ter saído da sua paragem
das boxes, o SF90 de Vettel abortou obrigando o

abandono do piloto alemão e a primeira entrada
do carro de segurança enquanto faziam a retirada
do seu Ferrari. Hamilton aproveitou e fez a sua
última paragem, calçando os macios e voltando
na liderança até ao termo da corrida. Leclerc ainda voltou às boxes para colocar pneus macios,
depois da segunda entrada do carro de segurança
este para retirar o Williams de George Russell
das proteções, retomando a pista atrás de Valtte-

ri Bottas. O piloto da Ferrari tentou nas últimas
voltas passar Valtteri Bottas para obter a segunda
posição no pódio, no entanto, não conseguiu passar, permitindo que a Mercedes garantisse a sua
11ª vitória da temporada, e a oitava dobradinha
neste Campeonato do Mundo. O patrão da Mercedes, Toto Wolf no final da corrida disse “que a
contribuição de Valtteri Bottas, para a vitória de
Hamilton não pode ser subestimada pois o finlandês manteve com sucesso Charles Leclerc à
distância no terceiro lugar”. Por sua vez o seu
companheiro de equipa Daniel Ricciardo, não
terminou a corrida depois de uma colisão com
Romain Grosjean e Antonio Giovinazzi logo na
primeira volta. O canadiano Lance Stroll, Racing
Point esteve bem, rodou entre os dez primeiros,
mas depois da sua última entrada nas boxes, de
volta à pista não conseguiu subir no pelotão acima do décimo primeiro lugar. Sebastian Vettel,
Ferrari, mesmo se deixou a corrida quando estavam rodadas apenas metade das voltas, foi considerado o piloto do dia pelo seu desempenho na
fase inicial da corrida. Próximo encontro dentro
de duas semanas no Grande Prémio do Japão em
Suzuka
RESULTADOS FINAIS
1-Lewis Hamilton (Mercedes)
2-Valtteri Bottas (Mercedes
3-Charles Leclerc (Ferrari)
4-Max Verstappen (Red Bull/Honda)
5-Alexander Albon (Red Bull/Honda)
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FIFA anuncia o estádio para a final do Mundial de clubes
O Education City, no Qatar, é o local escolhido pela FIFA, para sediar a final e a decisão
do terceiro lugar do Mundial de Clubes de 2019. O mesmo estádio, com capacidade para
40 mil lugares, é também um dos palcos que vai receber o Mundial em 2022, e vai receber a meia-final em que vai participar o Liverpool, com um adversário ainda a definir. Os
restantes estádios onde se vai disputar o mundial de clubes é o Internacional Khalifa e o
Estádio Jassim Bin Hamad.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 2 octobre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Desp. Aves 0-1 Sporting

Reencontro

de onze metros

desviar um canto para a sua própria baliza, logo
nos instantes iniciais, depois foi Eduardo a tentar
a sua sorte de muito longe, querendo aproveitar
primeira aparição de Silas no coman- o adiantamento de Beunardeau.
do técnico do Sporting viu o reencontro dos leões com os triunfos. Um reen- Aves ameaça, penálti decide
contro alcançado apenas da marca dos onze Muito retraído no terreno, o Desportivo das
metros na transformação de uma grande pe- Aves demonstrou outra face na segunda metanalidade por parte do capitão Bruno Fernan- de. Continuou retraído o emblema avense, mas
des (0-1) na Vila das Aves. Balão de oxigénio conseguiu estender o seu jogo e armar ataques
pontual para a equipa de Alvalade, a exibição rápidos, fazendo o leão abanar.
foi mais uma vez pobre.
No terreno do lanterna vermelha da
Liga, o leão teve poucos argumentos,
demonstrou ser uma equipa sem princípios de jogo bem vincados e com muitas unidades ainda à procura de se adaptarem ao futebol português e ao próprio
clube.
Valeu uma grande penalidade já na reta
final do encontro a assegurar o triunfo
que escapava desde o dia 25 de agosto. A falta de criatividade foi resolvida
numa bola parada, a única forma encontrada pelo Sporting para marcar no
terreno da equipa mais batida da Liga.
Com Welinton em plano de destaque, a equipa de Inácio ameaçou o golo no arranque do seFerros abanaram, jogo não
O primeiro onze de Silas no comando técnico gundo tempo fazendo o Sporting ter de redobrar
do Sporting teve quatro novidades em relação ao cautelas. Ficou partido o jogo, parada e reposta
último jogo dos leões a contar para o campeona- a esticar-se conjuntamente com o cronómetro
to. A estreia a titular de Eduardo foi uma das no- ao ponto de fazer pairar o fantasma do empate
vidades a par do regresso ao onze de Jesé, Borja como resultado provável.
e Bruno Fernandes. De fora ficaram nomes como O minuto 83 fez a diferença. Bolasie isolou-se na cara de Beunardeau e acabou derrubado
Acuña e Wendel.
Mesmo sem centrais de raiz, à exceção de pelo guarda-redes. Oportunidade soberana para
Dzwigala, Inácio apostou numa equipa que con- Bruno Fernandes marcar. Foi o que sucedeu. O
tou com uma linha de três defesas no papel. Isto capitão enganou o guarda-redes avense e lançou
porque, na prática os laterais encostaram cons- o triunfo leonino.
tantemente aos defesas, o que fez com que não Há treze jogos consecutivos a sofrer golos, o
raras vezes se visse o Aves com cinco elementos Sporting conseguiu manter a baliza inviolável e
voltou aos triunfos. Vitória em casa do último
à frente do seu guarda-redes.
A falta de ideias do Sporting, a juntar ao Aves classificado, pondo fim a uma série de cinco jorecuado levou a que a primeira metade fosse pou- gos sem vencer. Quinta derrota consecutiva do
co intensa e desprovida de motivos de interesse. Desportivo das Aves.
Os ferros até abanaram, as balizas viram a bola Silas entra a vencer, ganha folga na Liga mas
embater no travessão, mas em lances fortuitos e não tem tempo a perder. Quinta-feira há jogo
sem construção. Primeiro foi o Aves a ver Rosier contra o Lask Linz a contar para a Liga Europa.
Bruno José Ferreira
Maisfutebol

A

Grupo A	
J
1-Paris SG	
2
2-Club Brugge
2
3-Galatasaray
2
4-Real Madrid
2
Club Brugge 0-0 Galatasaray
Paris SG 3-0 Real Madrid
Real Madrid 2-2 Club Brugge
Galatasaray 0-1 Paris SG

P
6
2
1
1

Grupo B
J
1-Bayern München
2
2-Crvena Zvezda
2
3-Tottenham
2
4-Olympiacos
2
Olympiacos 2-2 Tottenham
Bayern München 3-0 Crvena Zvezda
Crvena Zvezda 3-1 Olympiacos
Tottenham 2-7 Bayern München

P
6
3
1
1

Grupo C
J
P
1-Manchester City
2
6
2-Dinamo Zagreb
2
3
3-Shakhtar Donetsk
2
3
4-Atalanta
2
0
Shakhtar Donetsk 0-3 Manchester City
Dinamo Zagreb 4-0 Atalanta
Atalanta 1-2 Shakhtar Donetsk
Manchester City 2-0 D. Zagreb

Grupo D
J
1-Juventus
2
2-Atlético Madrid
2
3-Lokomotiv
2
4-Bayer Leverkusen
2
Bayer Leverkusen 1-2 Lokomotiv
Atlético Madrid 2-2 Juventus
Lokomotiv 0-2 Atlético Madrid
Juventus 3-0 Bayer Leverkusen

P
4
4
3
0

Grupo E
1-Red Bull Salzburg
2-Napoli
3-Liverpool
4-Genk

P
3
3
0
0

Grupo F
1-Slavia Praha
2-Internazionale
3-Barcelona
4-Borussia Dortmund

P
1
1
1
1

Grupo G
1-RB Leipzig
2-Zenit
3-Lyon
4-Benfica

Grupo H	
J
1-Ajax
1
2-Valencia
1
3-Chelsea
1
4-Lille
1
Chelsea 0-1 Valencia
Ajax 3-0 Lille
Lille 10/02|15:00 Chelsea
Valencia 10/02|15:00 Ajax

P
3
3
0
0

J
1
1
1
1

Napoli 2-0 Liverpool
Red Bull Salzburg 6-2 Genk
10/02 Genk 10/02|12:55 Napoli
Liverpool 10/02|15:00 Red Bull Salzburg

J
1
1
1
1

Internazionale 1-1 Slavia Praha
Borussia Dortmund 0-0 Barcelona
Slavia Praha 10/02|12:55 B. Dortmund
Barcelona 10/02|15:00 Internazionale

J
1
1
1
1
Lyon 1-1 Zenit
Benfica 1-2 RB Leipzig
RB Leipzig 10/02|15:00 Lyon
Zenit 10/02|15:00 Benfica

P
3
1
1
0

Equipas portuguesas na liga Europa

Grp.D	 PSV 3-2 Sporting
	Sporting 3/10 | 15:00 LASK Linz
Grp.F	Standard Liège 2-0 V. Guimarães
	V. Guimarães 3/10 | 15:00 Eintracht Frankfurt
Grp.G	FC Porto 2-1 Young Boys
	Feyenoord 3/10 | 12:55 FC Porto
Grp.K	 Wolverhampton 0-1 SC Braga
	SC Braga 3/10 | 12:55 Slovan Bratislava

PTS J

1-FC Famalicão 19
2-FC Porto
18
3-Benfica
18
4-V. Guimarães 12
5-Sporting
11
6-Boavista
11
7-Santa Clara
11
8-Rio Ave
10
9-CD Tondela
9
10-Marítimo
8
11-SC Braga
8
12-Moreirense
7
13-V. Setúbal
7
14-Gil Vicente
6
15-Portimonense 5
16-Belenenses SAD 5
17-P. Ferreira
4
18-CD Aves
3

V

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

E

6
6
6
3
3
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

7ª Jornada

D

1
0
0
3
2
5
2
1
3
2
2
1
4
3
2
2
1
0

GM GS

0
1
1
1
2
0
2
3
2
3
3
4
2
3
4
4
5
6

16
16
16
12
11
6
4
13
9
10
8
7
1
3
5
4
5
9

7
4
3
8
9
4
4
10
9
13
11
9
5
8
9
9
14
19

8ª Jornada
25/10 Paços de Ferreira 15:30 Rio Ave
26/10 Gil Vicente 10:30 Portimonense
Belenenses SAD 10:30 CD Aves
V. Setúbal 13:00 Marítimo
Moreirense 15:30 Boavista
27/10 CD Tondela 10:00 Benfica
FC Porto 12:30 FC Famalicão
Sporting 15:00 V. Guimarães
28/10 SC Braga 15:15 Santa Clara

Boavista 0-0 CD Tondela
Marítimo 2-1 Moreirense
Benfica 1-0 V. Setúbal
FC Famalicão 3-1 Belenenses SAD
V. Guimarães 1-0 Paços de Ferreira
Santa Clara 1-0 Gil Vicente
Portimonense 0-1 SC Braga
Rio Ave 0-1 FC Porto
CD Aves 0-1 Sporting

		

P

1-SC Covilhã
2-Nacional
3-Farense
4-Estoril Praia
5-Leixões
6-Académico de Viseu
7-Feirense
8-GD Chaves
9-FC Penafiel
10-CD Mafra
11-Benfica B
12-Varzim
13-FC Porto B
14-CD Cova Piedade
15-Académica OAF
16-UD Oliveirense
17-Casa Pia
18-Vilafranquense

15
14
12
12
11
9
9
9
9
8
7
6
6
6
5
5
4
3

J

V

E

D

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
4
3
2
2
3
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1

0
2
0
0
2
3
3
0
0
2
1
3
3
0
2
2
1
0

1
0
2
2
1
1
1
3
3
2
3
2
2
4
3
3
4
5

GM
13
10
10
12
10
4
7
8
9
7
4
5
5
7
6
4
4
6

GS
6
4
6
7
8
3
5
10
8
7
9
7
6
10
8
6
9
12

8ª Jornada

7ª Jornada
UD Oliveirense 0-0 FC Porto B
Nacional 2-1 FC Penafiel
Académico de Viseu 1-0 Farense
GD Chaves 2-3 SC Covilhã
Leixões 1-0 Benfica B
CD Cova Piedade 0-1 Casa Pia
CD Mafra 1-1 Varzim
Vilafranquense 1-4 Estoril Praia
Académica OAF 1-1 Feirense

05/10 Académica OAF 6:00 Benfica B
12/10 GD Chaves 11:00 Estoril Praia
Leixões 12:00 Casa Pia
13/10 CD Cova Piedade 10:00 Farense
Vilafranquense 11:00 UD Oliveirense
30/10 Académico de Viseu 10:00 FC Porto B
Nacional 12:15 Varzim
16/11 FC Penafiel 12:15 Feirense
17/11 CD Mafra 6:15 SC Covilhã

Fase

Grupos

Grupo A	

J
0
0
0
0

0
0
0
0

1-Benfica
2-V. Guimarães
3-V. Setúbal
4-SC Covilhã

Grupo B

J
1
1
0
0

1
1
0
0

Grupo C

J

P

Grupo D	

J

P

1-FC Penafiel
2-SC Braga
3-P. Ferreira
4-Marítimo

P

de

1-Portimonense
1
3
2-Rio Ave
1
3
3-Sporting
1
0
4-Gil Vicente
1
0
Últimos Resultados

1-FC Porto
1
2-GD Chaves
0
3-Casa Pia
0
4-Santa Clara
1
próximos jogos

P

3
0
0
0

4/10	Grp.D GD Chaves 15:30 Santa Clara
26/09 Grp.C Sporting 1-2 Rio Ave
25/09 Grp.D FC Porto 1-0 Santa Clara 5/10 Grp.B SC Covilhã ADI V. Setúbal
Grp.A P. Ferreira 13:00 Marítimo
Grp.B Benfica 0-0 V. Guimarães
Grp.C G. Vicente 1-2 Portimonense 	Grp.C Portimonense 15:30 Rio Ave
7/10 Grp.A FC Penafiel 15:15 SC Braga
13/10 Grp.A SC Braga ADI Marítimo
Grp.A FC Penafiel ADI P. Ferreira

Major League Soccer
GRUPO ESTE

1-New York City FC
2-Atlanta United
3-Philadelphia Union
4-DC United
5-NY Red Bulls
6-Toronto FC
7-NE Revolution
8-Chicago Fire
9-Impact Montréal
10-Columbus Crew
11-Orlando City
12-FC Cincinnati

J

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

P

61
55
55
49
48
47
45
39
38
38
37
23

GRUPO OESTE

J

1-Los Angeles FC
33
2-Minnesota United
33
3-Seattle Sounders
33
4-LA Galaxy
33
5-Real Salt Lake
33
6-Portland Timbers
33
7-FC Dallas
33
8-SJ Earthquakes
33
9-Colorado Rapids
33
10-Sporting KC
33
11-Houston Dynamo 33
12-Vancouver Whitecaps 33

P

69
53
53
51
50
46
45
44
42
38
37
34
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LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
UMA APROXIMAÇÃO HUMANA | ESCOLHAS INFORMADAS

CONFIANÇA
RESPEITO
CONTINUIDADE
PERENIDADE

A NOSSA EQUIPA ESTÁ PRESENTE PARA VOS FACILITAR SEUS
PROCEDIMENTOS E ORIENTÁ-LO, RESPEITANDO AS SUAS
ESCOLHAS E O SEU ORÇAMENTO.
ENTRE EM CONTATO COM UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS: 514 255-6444

Langelier
Radisson

PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONSULTE O NOSSO SITE WEB:

RSFA.CA

